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खूप खूप वषापूव सात धोिबणी एक रहात हो ा.



धु ा ा कप ां ा टोप ा घेऊन दररोज ा नदीकडे जाय ा.
ा सग ांची अगदी घ मै ी होती आिण ांची नावं होती – डोटी, 

लोटी, मॉली, डॉली, िवनी, िम ी आिण अन ाईन. 



नदीपाशी गे ावर ा कपडे पा ात बुचकळून

काढाय ा. मगकप ांना साबण लावून दगडावर

आपटूनआपटून धुवाय ा.

मगकप ांमधला साबण पा ानं काढून कपडे
िपळाय ा. ते कपडे मग झाडांवर िकंवा दगडांवर
वाळत घालाय ा.



ा भागात ा ा सव ृ धोिबणी हो ा. पण तरी ाआनंदात मा
न ा. ां ा लॉंडीचा मालक बा ाझर टाईट, हा एक ाथ आिण धूत
माणूस होता. या धोिबणीकंडून तो रा ंिदवस कामक न ायचा.

दररोज ांना भ ा पहाटे उठावं लागायचं. कपडे धुवायला िनघ ाआधीआद ा
िदवशी धुतले ा कप ांना इ ी करावी लागायची. तोपयत ा िदवशी धुवाय ा
कप ांची गाठोडी बकर् ◌्यांनीओढतआणले ा गाडीतून येऊन पडायची. 
बकरी गाडीचा िडिल री बॉय होता बिकन. तो णायचा, “मला वाईट वाटतं
काल ापे ा आज जरा जा ीच कपडेआणलेआहेत.”



अशाच एका िदवशी मळले ा कप ांचा डोगंर
पा न धोिबणी वैताग ा. ा िदवशी खरोखरच
खूप कपडेआले होते. ा डोगंराकडे पा न ा
णायला लाग ा..

घाणेर ा चादरी

मळलेले माल

वास मारणारे मोजे

खरकटं सांडलेले टेबल ॉ ् स

तेला ा डागांनी भरलेले कुडते
अ टॉवे

ते ा अन ाईन धोिबण णाली, “आपण
हे सगळं काम सोडून का देत नाही?”

ॉ ् स



हे ऐकून ा सग ांचे चेहरे णाधात उजळले.
“काय म क नाआहे..” डॉली एक मळलेला कुडता खोलीत ा कोपर्
फेकत णाली.
“आप ा डो ात ही क नाआधीचका नाहीआली?” िवनी णाली
मग ा सातजणीआनंदात नाचायलाच लाग ा.

तेव ात दरवाजा उघडून िम र बा ाझर टाईटआतखोलीतआला

“मिहलांनो”, तो कु त हसत णाला, “चला, लवकर
कामाला लागा ..!”



मग िम र टाईटला जिमनीवरचा धुवाय ा कप ांचा ढीग िदसला.
“कमालचआहे..” तो णाला. हे आधीपे ा िकतीतरी जा आहेत.
हे ऐकून िम ीला खूपच रागआला. ती जवळपास िकंचाळलीच.. “िम र
टाईट यांनाच हे काम क ा, मैि णीनंो…”

मग सात धोिबणीनंी िमळून तो मळले ा कप ांचा डोगंर ढकलायला लाग ा..
टाईट ा अंगावर तो डोगंर कोसळेपयत ा ढकलतच हो ा. ा िढगातून ांचा
यायचा कसाबसा य करत होता ते ाच ा सात धोिबणीनंी लॉंडी ा बाहेर धूम



ा समोर ा रका ा बकरी-गाडीत
बस ा. डॉटनं गाडी चालवायला घेतली, 
आिण “िलसडर चल..” असं ा बकरीवर
ओरडली.

, 
बकरीवर

आप ा सुटकेचा खूपआनंद झा ामुळे ा धोिबणी
बकरी-गाडी घेऊन शहराजवळ ा तलावात ा
दलदलीपाशी गे ा. ितथे जाऊन ांनी जोरात िचखल
उडवलाआिण ितथून येणार् ◌्या जाणार् ◌्यां ा
कप ावर ा िचखलाचे डाग पडले.



पण ा सात धोिबणीनंा थांबवायची कोणाचीच
न ती.
मग ा बाजारात जाऊन धडक ा. ितथे
उल ा के ा. िपंजर् ◌्यात ा ा ांना
सोडलं.



एका फळां ा बागेपाशी थांब ा. झाडांवर
ितथ ा शेतकर् ◌्यां ा झाडांची फळं

हॅट ा दुकानापाशी जाऊन सग ा हॅटस
ा एका चचम े घुस ाआिण ितथ ा घंटेची दोरी जोरजोरातओढली. 

घंटेचा घणघणाट झाला. ा महा चंडआवाजानं रिहवासी घाब नच गेले.



करताना खूपच मजा येत होती. ांना हे थांबवायची
इ ा न ती. मग ांनी पुढचे िक ेक िदवस हाच
ठेवला. कपडे धुऊन, रगडून धोिबणीमं े चांगलीच
होती. ामुळे ा लोकांनी ांना थांबवायचा यहोती. ामुळे ा लोकांनी ांना थांबवायचा य

थकून, ह न गेले.

आता ांना सगळेजण घाबरायला लागले. ेक गावानं एक वॉच टॉवर (मनोरा
केला. लोक ा धोिबणीनंा येताना लांबूनच पहायचेआिण इतरांना सावध करायचे
बघा, ा रानटी धोिबणी येतआहेत..” असं लोक बकरी गाडी येताना पा नचओरडायला
लागायचे.



जवळ ाच जंगलात ा एका झोपडीत सात लाकूडतोडे रहात होते. ते झाडं तोडून
ांची खोडं नदीतून वा न शहरात ायचे. सात धोिबणी येतआहेत असं ांनी ऐकलं
ते खळखळून हसले. “आ ी पा न घेऊ ांना.. आ ीकोणालाच घाबरत

.” असं ते ौढीनं णाले. “ ा येतील ते ा ांना आपण बुचक ात पाडू.”

मग ा लाकूडतो ांनी िजतकं भेसूरआिण भयानक िदसता येईल िततकं
बनायचा िन य केला. ांनी केस िव टले, दाढी अ ा केली. 
चेहर् ◌्यावरआिण हातांवर काळं फासलं, िचखलफासला. मग घाबरवणारे
भेसूरआवाज कसे काढायचे ते िशकले.



थो ाच िदवसांम े सात धोिबणीआप ा बकरी-गाडीत बसून जंगलात ा
र ाव न लाकूडतो ां ा झोपडीपाशीआ ा. बकरी-गाडी झोपडीपाशी
पोच ावर ांना समोर एक भयंकर िदसलं. िलसडर बकरी तर घाब न
जाग ा जागी थांबली. रानटी धोिबणीदेखील ितथून घाब न पळकाढ ा ा
बेतात हो ा.

पण ते ा िम ीला जाणीव झाली की जे काही ितनं
पािहलं होतं ते ित ा आयु ातलं सग ात गिल आिण
गंभीर होतं. “चला बायांनो..” िम ीओरडली. “तु ी उ ृ
धोिबणीआहात हे िवस नका.”



मगकाय..! साती धोिबणीनंी ितथून धूम
ठोकलीआिण लाकूडतो ांना पकडलं. 
ांना नदीत बुचकळून काढलं. िभजवून, 

रगडलं, आपटलं, पा ात खंगाळून काढलं
आिण िपळून दगडांवर वाळत घातलं.

धोिबणीनंी धुत ावरआिण रगड ावर लाकूडतोडे एकदम झाले. ते
इतके संुदरआिण कधीच िदसले न ते. धोिबणीनंी अ ल दजाचं काम
होतं. ांना आप ा कामाचा अिभमान होता. 

आता थमच धोिबणीनंी लाकूडतो ांना काळा रंगआिण िचखल यां ािशवाय
होतं. धोिबणीनंा लाकूडतो ांचं हे खरं प



धोिबणी परत िम र बा ाझार टाईटकडे काम करायला गे ाच नाहीत. 
ांनी लाकूडतो ांबरोबर ल ं केली. लाकूडतो ांनी रहा ासाठी

नवीन झोप ा बांध ा. ानंतर जे ा कधीही वाटस डोगंरात ा
र ांव न जायचे ते ा ांना लाकूडतोडेआिण धोिबणीआनंदानं
जीवन मआचरताना िदसायचे..

समा


